
JULKAISUILTAPÄIVÄ II (8.12.2016) 
 
 

Amanuenssi Heli Niskanen 
Humanistinen tiedekunta, palvelukeskus 



 
 Nykyinen tutkimustietojärjestelmä TUTKA korvataan 

uudella järjestelmällä (Converis), joka otetaan käyttöön 
vaiheittain.  

 Uuden järjestelmän keskeisimmät tiedot ovat julkaisut, 
kansainvälinen opettaja- ja tutkijaliikkuvuus, täydentävän 
rahoituksen hankkeet sekä merkittävät tieteelliset 
palkinnot. 

 Lue lisää:  
 https://www.jyu.fi/yliopistopalvelut/str/erityistoiminnot

/tietohallinto/cris-kayttoonottoprojekti  

 Infotilaisuuksista 
https://www.jyu.fi/opiskelu/tohtorikoulutus/ajankohtaist
a/converis  

 

Tutkasta tulee Converis 



 
 1.10.2016 lähtien kirjattava KAIKKI hakemukset  

 Myös väitöskirja- ja matka-apurahahakemukset jne. 

 Tosin ei JYn sisäistä rahoitusta (tiedekunnan/laitoksen 
apurahat jne) 

 Kirjataan myös hakemukset, ei vain saatua rahoitusta! 

 Myös rahoituspäätös kirjataan 

 Yleinen virhe: haettua apurahaa ei kirjata 
”hankehakemukseksi”, vaan se on ”henkilökohtainen 
apuraha” 

 

 

 

 

 

Converis: rahoitus 



 
 Julkaisujen kirjaaminen Converikseen aloitetaan vuonna 

2017 
 Tarkempi aikataulu ja ohjeet tiedotetaan myöhemmin 
 Todennäköistä on, että esim. julkaisujen luokittelutapa ei 

muutu (suuresti), koska tiedot raportoidaan Jyväskylän 
yliopistosta eteenpäin (eli tietoja ei käytetä vain JYn 
sisäisesti) 
 

 Julkaisujen jälkeen Converikseen aletaan kirjata 
henkilöstön kv-liikkuvuus ja merkittävät tieteelliset 
palkinnot. 

 Myöhemmin tiedotetaan Tutkan kohtalosta (ja siitä, 
tarvitseeko kunkin tallettaa sieltä tietonsa itselleen talteen 
vai ei) 
 
 
 
 

 

Converis:  
julkaisut ja muut osiot 



 

Väite: Converis on paikka, jonne 
tutkija käy kirjaamassa tieteelliset 

tuotoksensa. 

 

Väite on väärin. 
 



 
Mieti etukäteen julkaisusuunnitelma. Mikä hyödyttää sinua 
jatkossa? Mihin panostat?  

 

Tiede edellä – kyllä. Mutta ethän myöskään tarjoa journaaleihin 
mitä tahansa kategorioihin sopimatonta tekstiä?  

 

Suunnittelet julkaisutekstisi joka tapauksessa julkaisuväylän 
sallittujen tekstityyppien mukaan, jotta saisit tekstisi läpi.  

 

Miksi et lisäisi mietintäprosessiin vaihetta, jossa miettisit 
miten pääset urallasi eteenpäin? 

 

 

Converis on väline oman 
tutkijanuran suunnitteluun 



 
Lähde liikkeelle näistä:  
1. Milloin kyseessä on ”julkaisu” - onko tiedossa ISBN/ISSN? 
2. Milloin julkaisu on ihan oikeasti referoitu? 
 ”Vertaisarvioinnissa (peer review) julkaisuun lähetetyt 

käsikirjoitukset arvioi julkaisusarjan toimituskunnan 
valitsemat ulkopuoliset asiantuntijat. Kokoomateoksien osalta 
myös julkaisun toimituskunta voidaan rinnastaa 
vertaisarvioijiin. ” 

 ”Kokoomateos, jonka kirjoittajat arvioivat toistensa tekstit, ei 
ole vertaisarvioitu.” 

 ”Arviointi voi jonkin lehden eri tyyppisten artikkeleiden 
kohdalla poiketa” 

HUOM: referoitu ei ole sama asia kuin jufo-luokiteltu! 
 

Näin vältät suurimmat ikävät yllätykset jälkikäteen. Pienempiäkin 
knoppeja tosin on… 
 

 
 
 
 

Vaihe 1: tunnetko julkaisutyypit? 
(Tutkan/Converiksen ohjesivulla) 



 
 Väitöskirja ei ole vertaisarvioitu julkaisu vaan luokka G. 
 Kirjan tai kokoomateoksen osa: vertaisarvioimaton lyhyt 

esipuhe tai johdanto ilman tieteellistä panosta: ei kirjata 
ollenkaan (tieteellisen kirjan tai kokoomateoksen 
toimittaminen voi sen sijaan useimmiten tulla kirjatuksi 
kohtaan C2) 

 Kehittämis- tai tutkimusraportit taikka -selvitykset ovat 
”vasta” luokkaa D4, oppikirjat yms. D5 

 D4-raporttien osia ei kirjata erikseen vaan raportti 
merkitään aina kokonaisuutena (osakokonaisuuksien 
tekijät osallistuvat kollektiivisesti koko raportin tekoon). 

 (soveltaen Tutka-ohjeesta:) Teosten (tekstien) uudet 
painokset otetaan huomioon, mikäli tekstiä on muokattu 
merkittävästi edelliseen painokseen nähden. 

 
 

 
 
 
 

Vaihe 1 jatkuu: jännät koukerot 



 
Käy tirkistelemässä oppiaineesi/laitoksen/samassa 
vaiheessa olevien/samaa aihetta tutkivien 
henkilöiden Tutka-(Converis)-tietoja. 
 

Mitä he ovat julkaisseet? 

Missä he ovat julkaisseet? 

Millä aikataululla he ovat julkaisseet? 

Muuta, esim. onko konferenssi-julkaisukytköksiä? 
 

Benchmarkkaa! 

 

 

 

 

 

Vaihe 2: vakoile kollegoja ja muita 



 
 Tutustu ehdottomasti nyt jos et tunne jo: 

http://www.julkaisufoorumi.fi/ 

Helin provosoivat teesit:  

 Tohtorikoulutettava voi ja pitää julkaista tasolla 1.  

 Tutkijatohtorin pitää julkaista (vähintään) tasolla 2.  

 Jokaiselle tieteenalalle löytyy paljonkin mahdollisia 
julkaisukanavia, kun huomioi tieteenalan, aineiston, 
metodin, käsitteet, näkökulman, tutkimuskohteen 
sinänsä ja sen maantieteellisen ja ajallisen 
ulottuvuuden jne jne jne 

 

 

 

 

 

Vaihe 3: jufo, jufo, jufo! 



 
Yleinen esimerkki konferenssit: mieti hyvissä ajoin 
millaisesta konferenssipanoksesta voit edes saada 
julkaisumerkintää. 
 

Konferenssiin lähetetty abstrakti (= 1-sivuinen tiivistelmä) ei 
ole Tutkassa julkaisu vaan ”esitelmä”. 
 

A4 konferenssijulkaisun  pitää olla 
 vertaisarvioitu 
 ”julkaistu painetussa tai muuten julkisesti saatavilla 

olevassa konferenssijulkaisussa” (ei vain osallistujille 
jaettu tai rajatusti verkossa oleva) 

 ”Täydellinen kirjallinen versio konferenssi-esitelmästä 
(full paper), ei pelkästään abstrakti” (eikä ppt tms) 
 

 
 
 
 

Vaihe 4: kytke julkaisut (melkein) 
kaikkeen mitä teet 



 
Mieti hyvissä ajoin myös mitä konferenssiesityksen 
pohjalta voi tehdä.  
 
Muista, että julkaisutyyppi määräytyy julkaisukanavan 
mukaan: 
 ”Jos esim. yksittäisen konferenssin artikkeleista 

muodostetaan lehden erikoisnumero, ne merkitään 
lehtiartikkeleiksi. Jos artikkeliin liittyvä konferenssi on 
yksittäinen tapahtuma (esim. juhlaseminaari), käytetään 
luokkaa A3 Kirjan tai muun kokoomateoksen osa.” 
 

Eli pohdi, miten saat julkaistua kätevästi ja tehokkaasti. 
(pahoittelen edellä olevaa kirosanaa)  

 

vaihe 4 jatkuu 



 
Kirjaa ylös julkaisusuunnitelmasi: mitä, missä, 

milloin 

 Testaa, miltä julkaisusuunnitelmasi näyttää 
ulkopuolisen näkökulmasta. 
 Tutkijanuran näkökulmasta: Suomen Akatemia: 

julkaisuluettelon ohje: 
http://www.aka.fi/fi/rahoitus/nain-
haet/hakemuksen-liitteet/julkaisuluettelo/  

 Mikä muu näkökulma voi olla juuri sinulle relevantti? 

Missä on liian vähän? Missä on liikaa? 

 Tee korjausliikkeitä! 

 

 

 

Vaihe 5: arvioi suunnitelmaasi 
kriittisesti 



 
Converikseen ei kirjata esityksiä, esitelmiä, 

lausuntoja, ohjauksia, muuta tieteellistä toimintaa 
eikä opetusta. Missä tuot esille näitä? (näkyvyys) 

Usko tai älä: Tutkan/Converiksen käyttäminen 
kehittää työelämätaitojasi. 

 Jos työnantaja pyytää sinua raportoimaan 
tekemisistäsi, sanotko työnantajalle ei? 

 Etenkin julkaisutulos vaikuttaa suoraan laitoksen 
saamaan rahoitukseen. Kirjaamatta jättäminen 
vähentää suoraan laitoksen rahoja. OLE AJOISSA! 

 

 

 

Muista myös urasuunnittelussa 


